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Coraz częściej zauważa się, także w Polsce, zainteresowanie audiodeskrypcją. Spo wo -
do wało ono jej gwałtowniejszy rozwój i zwrócenie uwagi na potrzeby osób niepełno -
sprawnych wzrokowo. Technika ta powstała właśnie z myślą o niewidomych i niedo-
widzących, by umożliwić im uczestnictwo w życiu kulturowym. Audiodeskrypcja (AD),
czyli słowny opis dzieła sztuki (lub dodatkowa ścieżka dźwiękowa relacjonująca, co
dzieje się na ekranie kina, telewizora lub na scenie w teatrze), ułatwia funkcjonowanie
w życiu społecznym i daje niewidomym i niedowidzącym szanse na samodzielny od-
biór i interpretację dzieła sztuki, filmu i spektaklu teatralnego. 

Znaczenie i cel audiodeskrypcji skłania ku temu, by tworzone teksty były jak naj-
bardziej pomocne i by jak najlepiej spełniały swoją funkcję. Napisanie tekstu na po-
trzeby audiodeskrypcji jest wyzwaniem dla autora takiej narracji. AD wywodzi się ze
Stanów Zjednoczonych, ale obecnie jest praktykowana także na innych kontynentach.
Poza Ameryką prym wiedzie także Europa. Dziś audiodeskrypcja jest już bardziej zna-
na, rodzi się więc pytanie, jakie są zwyczaje redagowania jej zależności od kraju. Czy
dostrzega się różnice (i jakie)? W czym opisy są podobne?

W artykule podjęto próbę zestawienia dwóch tekstów audiodeskrypcji: po polsku 
i po angielsku po to, by porównać sposób opisywania sztuki osobom niewidomym
zgod nie z tradycją zagraniczną i polską. Takie porównanie zbliży do odpowiedzi, m.in.
czy rzeczywiście interpretacja, której się unika w polskich opisach, nie jest w ża den
sposób pożądana.

Oczywiście na podstawie zestawienia dwóch opisów nie można wyprowadzać wnio-
s ków dla całokształtu cech charakterystycznych dla AD polskiej i zagranicznej, jednak
już analiza tak wąskiego materiału nakreśli aspekty, pod którymi warto porównywać
teksty mające ułatwić niewidomym obcowanie ze sztuką. Szczegółowej analizie pod-
dano dwa obrazy, natomiast ze względu na ograniczenia techniczne w podsumowaniu
tylko wspomniano, jak problem ten kształtuje się w pozostałych dostępnych tekstach
polskich i zagranicznych.
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1. MATERIAŁ BADAWCZY, MOTYWACJA WYBORU DZIEŁ 

Do analizy wybrano opisy dwóch obrazów Pabla Picassa: Panny z Avignon oraz Dziew-
czyna z mandoliną (Girl with a Mandolin). Oba dzieła znajdują się w Museum of
Modern Art w Nowym Jorku. Celowo wybrano dwa dzieła tego samego malarza, by
sprawdzić, jak mówi się o nich w dwóch różnych szkołach. Nie udało się dotrzeć do
dwóch opisów tego samego dzieła, dlatego wybrano różne, ale jednego autora i repre-
zentujące ten sam styl w sztuce. 

Opisy, które analizowano, pochodzą z dwóch źródeł: opis Panien z Avignon zaczerp -
nięto z jednej z audycji cyklu Obrazy słowem malowane — radiowe spotkania z audio-
deskrypcją nie tylko dla najmłodszych1, natomiast opis Dziewczyny z man doliną po-
chodzi ze strony internetowej http://www.artbeyondsight.org/handbook/acsverbal -
samples.shtml#paintings2.

2. INFORMACJE O DZIEŁACH, AUTORZE, KUBIZMIE

Przed przystąpieniem do analizy konkretnych partii opisów warto nakreślić kontekst
dzieł. Pablo Picasso to hiszpański malarz żyjący w latach 1881–1973. Jest uznawany za
jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku. Wraz z Georges’em Brakiem zapo-
czątkował kierunek w sztuce zwany kubizmem, „cechujący się odrzuceniem perspek-
tywy zbieżnej oraz geometryzacją i deformacją form”. Kubizm stał się inspiracją do po-
wstania nurtów, takich jak futuryzm3, wortycyzm4 i konstruktywizm5.

Panny z Avignon to obraz powstały w 1907 roku. Jego wymiary to 244 × 234 cm, na-
malowany techniką „olej na płótnie”. Picasso stworzył go w wieku 25 lat, a punktem

1 Pomysłodawcami projektu byli: Barbara Szymańska i Tomasz Strzymiński z Fundacji Audiodeskryp -
cja. Cykl audycji wyemitowano w Radiu Białystok. Każde z słuchowisk poświęcone było innemu okreso-
wi malarstwa, począwszy od prehistorycznego, a skończywszy na współczesnym. Audycje tworzą: wstęp
historyczno-sztuczny, część z AD dotycząca danego dzieła oraz wypowiedzi ekspertów, najczęściej histo-
ryków sztuki. Podczas wypowiedzi słychać odgłosy przyrody oraz muzykę w tle, która pomaga przenieść
się wyobraźnią do opisywanych czasów. W niniejszym artykule z całej audycji pt. Kubizm — obraz Panny 
z Avignon – Pablo Picasso wybrano tylko część będącą audiodeskrypcją.

2 Strona powstała z inicjatywy Elisabeth Salzhauer Axel, która jest fundatorem i dyrektorem projektu Art
Education for the Blind (Edukacja muzealna dla niewidomych) zainicjowanego w Nowym Jorku.

3 Ruch artystyczny utworzony przez włoskiego poetę Filippo Tomasso Marinettiego w 1909 roku. Ma -
lar stwo futurystyczne cechuje dynamizm kompozycji i tematyka odnosząca się do świata współczesnej
tech niki. Do przedstawicieli kierunku należą m.in. Severini i Balla (cyt. za: F a r t h i n g 2011: 943.).

4 Kierunek w sztuce brytyjskiej zapoczątkowany w 1914 roku, łączący elementy kubizmu z futurys tycz -
nym zafascynowaniem światem współczesnej techniki i ostro dystansujący się do konwencji panujących 
w sztuce brytyjskiej. Do czołowych przedstawicieli wortycyzmu należeli m.in. Roberts i Wads worth (cyt.
za: ibidem: 946.).

5 Kierunek artystyczny stworzony około 1914 roku w Rosji m.in. przez Władimira Tatlina i Aleksandra
Rodczenkę w latach 20. XX wieku, rozpowszechniony w całej Europie. Konstruktywiści postulowali two-
rzenie obiektów, które można zastosować w produkcji przemysłowej, ich dzieła cechują się abstrakcyjny-
mi, geometrycznymi formami i wykorzystaniem materiałów przemysłowych takich jak szkło, metal, plas-
tik (cyt. za: ibidem: 944.).
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wyjścia stały się wspomnienia z domu publicznego przy Calle Avignon w Barcelonie.
Jak podaje Roger Wilson6, 

Picasso stawia przed odbiorcą wyzwanie — wielość punktów widzenia, wyzywające pozy kobiet, maski
zniekształcające twarze dwóch z nich, wszystko to sprawia, że obraz wywołuje zakłopotanie (nawet je -
śli się nie wie, w jakiej scenerii się rozgrywa). Wspomnienie z burdelu stało się wyrazistą wizją o ero-
tycznej wymowie i zgeometryzowanej formie, zapowiadającej zwrot Picassa w stronę kubizmu. Panny
z Avignon uważa się za dzieło przełomowe, zawiera ono elementy przejęte póź niej przez twórców 
XX-wiecznej awangardy i podejmuje kwestie, z którymi przez lata będą się musieli mierzyć artyście 
i widzowie (Farthing 2011: 585).

Dziewczyna z mandoliną to obraz powstały w 1910 roku, namalowany także techniką
„olej na płótnie”, jego wymiary to 100,3 × 73,6 cm. Dzieło nie uchodzi za jedno 
z naj wybitniejszych prac Picassa, aczkolwiek uważa się je za warte uwagi ze względu
na jego oryginalność i kubistyczny sposób przedstawienia treści7. 

3. PORÓWNANIE OPISÓW

Kompozycja

Dziewczyna z mandoliną — opis obrazu rozpoczyna się metryczką uwzględniającą
 nazwisko autora, czas powstania, technikę, wymiary oraz wskazuje miejsce, w którym
 obraz aktualnie jest przechowywany8. Następnie, w opisie głównym, uwaga zostaje
sku piona na temacie oraz dokładnym określeniu perspektywy. W kilku zdaniach okreś-
lono kolorystykę9. Kolejny akapit to nakreślenie okoliczności powstania dzieła: Picasso
obserwował nagą modelkę i poszczególne części ciała malował jako geometryczne
kształty. Kolejna część jest poświęcona opisowi tła, z zaznaczeniem, że nie przedstawia
ono niczego konkretnego, lecz przypadkowe, zgeometryzowane kształty. Ostatnia część
to przedstawienie motywacji odczytania dzieła, czyli skąd wiadomo, że jest to wizeru-
nek kobiety grającej na mandolinie10.

6 Malarz i wykładowca akademicki, obecny rektor Chelsea College of Art. And Design. Przez ponad 30
lat wykładał na uczelniach w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Europie (por. ibidem: 956).

7 Więcej na temat obrazu można przeczytać w publikacji Johna Goldinga Cubism: A History and an
Analysis, 1907–1914, Third edition oraz na stronie http://www.artchive.com/artchive/P/picasso/tellier.jpg.html
[dostęp: 17 maja 2013].

8 Girl with a Mandolin. The ariet is Pablo Picasso. He painted it in 1910. It’s an oil painting on canvas.
The dimensions are 39 and a half inches high by 29 inches wide. Or 100,3 centimeters high by 73,6 cen-
timeters wide. It is in the collection of The Museum of Modern Art, New York (źródło: http://www. artbe-
yondsight.org/handbook/acs-verbalsamples.shtml [dostęp: 20.05.2013, Girl with a Mandolin].

9 Dominuje jeden kolor (szary), który zmienia swoje nasycenie i bywa rozjaśniany refleksami żółci.
10 Tzn. mowa o wyróżniających się z tła kształtach pozwalających wyróżnić sylwetkę kobiety oraz kor-

pus instrument: It is possible to identify the figure of the girl because she is in slightly fighter tones than the
background. These lighter colors make her body parts visible. Also, it’s easy to recognize the pear-shaped
body of the mandolin. It’s oval curved lines stand ut starkly against all the straight lines and angles of the
geometric forms.
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Panny z Avignon — audiodeskrypcja tego obrazu także rozpoczyna się metryczką, 
w której podano informacje ogólne na temat obrazu. W kolejnej części następuje dokład-
ne opisanie tematyki dzieła, z uwzględnieniem szczegółów, takich jak kształt oczu, ko-
lor źrenic czy kształt palców stóp, np. „Palce stopy wyraźnie zarysowane”, „Lewa, trój -
kąt na łopatka jest masywna o jasnoróżowej barwie”, „Uszy w kształcie ósemek” czy
„Migdałowate, czerwone oko z czarną źrenicą, przesunięte lekko do środka twarzy”. 
W zakończeniu podano ciekawostki dotyczące genezy dzieła i reakcji, z jaką spotkało się
wśród odbiorców: „Sposób ujęcia tematu wprawia oglądających w osłupienie. Goście
Picassa nie pojęli, że Panny stanowiły tylko etap prób. W dzielnicy w sklepie kolonial-
nym szeptano, że ten biedny chłopiec, mały Hiszpan, oszalał. Mimo to wielu artystów
poczuło nieodpartą chęć kubizowania”, „Pablo przejmuje od ojca ideę przyczepienia do
obrazu. Plamy farby zastępuje gotowymi przedmiotami. Fajką, znaczkiem pocztowym
czy gazetą. Stara się w ten sposób uzyskać całkowite przenikanie się życia i sztuki. Tak
powstaje pierwszy collage w historii malarstwa nowoczesnego”.

Geometria

Wcześniej wspomniano, że zarówno Dziewczyna z mandoliną, jak i Panny z Avignon
wpisują się w nurt zwany kubizmem. W związku z tym, że tematyka dzieł została uka-
zana za pomocą brył geometrycznych, warto wspomnieć, w jaki sposób oddano cha-
rakter tych dzieł w obu obrazach.

Dziewczyna z mandoliną — audiodeskrypcja obcojęzyczna wyróżnia, że nagie ciało
kobiety artysta przedstawił za pomocą: „squares, Cuber, rectangles and Rother unnam-
able geometric shapes”. Z kolei tło zostało opisane jako „random pat tern of squares,
Cuber, rectandles and other geometric shapes”. Nietrudno dostrzec, że zarówno postać
kobiety, jak i tło zbudowane są przez takie same kształty. Zatem skąd wiadomo, że na
obrazie pełnym trójkątów, kwadratów itd. ukazano kobietę? Wyjaśnienie pada w ostat-
niej części, w zdaniu: „It is possible to identify the figure of the girl because she is in
slightly lighter tones than the background”. 

Geometria Panien z Avignon przedstawiona jest bardzo drobiazgowo, a leksemy od-
dające jej charakter to m.in.: zgeometryzowane kształty, geometryczne płaszczyzny, nos
trójkątny, owalne usta, profil kwadratowej piersi, kwadrat ustawiony na wierzchołku,
kanciasty pośladek, stożkowata głowa, biały prostokąt, piersi półkoliste. Te same figu-
ry wypełniają przestrzeń obrazu, mimo to drobiazgowo opisano nie tylko każdą z pię-
ciu postaci, lecz także to, co znajduje się w pozostałej przestrzeni obrazu11.

Kolorystyka

Warstwa leksykalna dotycząca kolorystyki dzieł także wymaga oddzielnej części ana-
litycznej. Obraz Dziewczyna z mandoliną utrzymany jest w następującej tonacji: „light

11 „Geometryczne bryły owoców, czerwone półkole, małe szare kółka połączone w grono, kolista i stoż -
ko wata bryła z brązowymi ogonkami”.
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Brown, tan, yellow, and olive Green”12. Poza tym jest mowa także o tym, że wszystkie
barwy mieszają się i zdają się do siebie podobne. Żadna barwa nie wybija się na tle po-
zostałych, a jedynym, co pozwala wyróżnić z tła postać i mandolinę, jest światło i na-
sycenie barw.

Kolory, które wyróżniono w Pannach z Avignon, to: bladoróżowe ciało [kobiet przed-
stawionych na obrazie], dla tła: błękit, biel, szarość i czerwień oraz inne: białe krawę-
dzie, niebieskie szkło, zielone kreskowanie, pomarańczowa głowa, niebieskie brwi i oko,
jasnoróżowa łopatka, czerwone półkole, ciemnobrązowy koczek, brązowe brwi, czer-
wo ne oko, czarna źrenica, biało-szara przestrzeń itd.13

Panny z Avignon są obrazem barwnym, a wielość barw dodaje mu dynamiki. Z dru-
giej strony nie można nie zauważyć, że drobiazgowe wyróżnianie poszczególnych częś-
ci dzieła i jego kolorystyki może wprowadzać chaos i sprawiać, że słuchacz poczuje się
zagubiony i zdezorientowany. 

Interpretowanie 

Problem interpretacji w audiodeskrypcji nadal pozostaje nierozwiązany. O ile różne
stan dardy, szczególnie polskie14, zalecają, by unikać interpretacji, o tyle żadne z tych
źródeł nie wyjaśnia, jak należy rozumieć „interpretację”. Uniwersalny słownik języka
pol skiego (Dubisz 2006) podaje następujące definicje interpretacji:

1. książk. «odczytywanie sensu czegoś, tłumaczenie, wyjaśnianie, komentowanie czegoś; wykładnia»
○ Interpretacja tekstu, wydarzenia, zjawiska.
○ Interpretacja ustawy, zarządzenia.
○ Materialistyczna interpretacja dziejów.
Δ praw. Interpretacja prawa zob. I prawo w zn. 1.
2. szt.
a) «sposób odtworzenia, wykonania utworu muzycznego, teatralnego, literackiego»
○ Interpretacja instrumentalna, wokalna.
○ Interpretacja sceniczna, reżyserska.
○ Różne interpretacje sztuki, dramatu.
b) «sposób odtworzenia danej roli przez aktora»
○ Mistrzowska interpretacja głównej roli.
3. inform. «wykonanie programu komputerowego za pomocą interpretera»

Na potrzeby niniejszego tekstu rozumie się interpretację zgodnie z pierwszym (wy -
tłusz czonym) wyjaśnieniem słownikowym, że jest to odczytywanie i wyjaśnianie sen-
su czegoś (tutaj: sensu symbolicznego dzieła)15.

12 Kolejno: jasnobrązowy, mieniący się, żółty i oliwkowy.
13 Wymienione kolory nie są zarezerwowane tylko do jednego, stałego elementu (tzn. nie zawsze tylko

„koczek” będzie brązowy), pojawiają się w różnych konfiguracjach.
14 Zob. np. Szymańska, Strzymiński 2010.
15 Autorka, pisząc o interpretacji, zawsze ma na myśli wyjaśnianie symbolicznego znaczenia dzieła, czy-

li odwołuje się do książkowego (1.) znaczenia podanego w USJP. 



Mając w pamięci powyższe ustalenia, można stwierdzić, że zarówno audiodeskryp-
cja Panien z Avignon, jak i Dziewczyny z mandoliną nie tłumaczą symbolicznego sen-
su dzieła, a zatem unikają interpretacji. W obu opisach zastosowano zwroty sugestyw-
ne, które kierunkują wyobraźnię i w sposób umiarkowany (nie nachalnie), sugerują spo-
sób odbioru, jednak nie wyjaśniają sensu dzieła i nie podają, co z treści obrazu tworzy
ów sens.

Wspomniane zwroty sugestywne wykorzystane w opisach obrazów zaprezentowano
w poniższej tabeli:

Są to konstrukcje służące takiemu ukształtowaniu zdania, by zwrócić na coś uwagę,
ale pozostawić odbiorcy samodzielne zrozumienie. Zdania te nie tworzą imperatywów,
które zamykają możliwość innego odczytania, dopuszczają możliwość polemiki oraz
in nego punktu widzenia.

Kadrowanie 

Literatura teoretyczna zaleca, by opisywać obraz od ogółu do szczegółu albo by narra-
cję budować wokół głównego tematu obrazu, jeśli rzeczywiście taki motyw wybija się
na pierwszy plan19. 

W dziełach poddanych analizie w niniejszym tekście opis Dziewczyny z mandoliną
realizuje drugi sposób, czyli ogniskowanie narracji wokół tematu głównego. Jest to uza-
sadnione, ponieważ kobieta jest jedyną bohaterką obrazu. Drobiazgowo skupiono się na
pozycji, w której ukazano kobietę. Podkreślono, że jest zwrócona w lewą stronę, która
jest prawą stroną widza, tak, że widać jej profil. Poza tym zaznaczono, że chociaż wi-
dzimy prawy profil głowy, to jej ciało zwrócone jest w kierunku patrzącego. 

Opis Panien z Avignon rozpoczyna się ujęciem globalnym tematu obrazu: „Pięć na-
gich kobiet o bryłowatych, zgeometryzowanych kształtach”, a następnie narracja jest
pro wadzona od prawej strony ku lewej, z uwzględnieniem elementów dolnych i gór-
nych. Zwroty pomagające zlokalizować opisywane części to: z prawej [...], poniżej 
w dol nej części, dolny prawy róg obrazu, w dolnej środkowej części obrazu, powyżej,
po lewej wzdłuż krawędzi obrazu itp. 

Zacytowane zwroty lokatywne ułatwiają wyobrażenie sobie kompozycji i rozplanowa-
nia przestrzeni dzieła. Jako punkt odniesienia ujmują poszczególne (prawa, środkowa,
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Dziewczyna z mandolin  Panny z Avignon 
• Little difficult to tell16 
• It would be impossible to see17 
• It is possibile to identify18 

• Sprawiaj  wra enie 
• przypomina 

16 Tłum. pol.: Trudno powiedzieć.
17 Tłum. pol.: Niemożliwe, by zobaczyć.
18 Tłum. pol.: Możliwe do zidentyfikowania.
19 Mowa o tym w tekście pokonferencyjnym, por.: J e r z a k o w s k a (w przygotowaniu).



 lewa) części obrazu. Innym punktem, wokół którego ogniskuje się narracja, jest „biały
trójkąt”. Elementy znajdujące się w towarzystwie trójkąta także lokalizowane są w sposób
jasny do zrozumienia, np.: „od lewego ramienia trójkąta ku podstawie” czy „na trójkącie”. 

Dziewczyna z mandoliną jest obrazem bardziej statycznym. Na płótnie przedsta-
wiającym Panny z Avignon narracja sugeruje, że stale coś się na nim dzieje. I rzeczy-
wiście — potwierdza to wielość drobiazgów i dość chaotyczne ukształtowanie kompo-
zycji obrazu. Panny z Avignon to dzieło dynamiczne, którego opisanie jest niewątpliwie
trudne. Potrzeba wyjątkowej dbałości, by stworzyć uporządkowaną i konsekwentnie pro-
wadzoną narrację, której słuchanie nie będzie dezorientowało odbiorcy.

Wrażenie ogólne, objętość, perspektywa

Wniosek, który jawi się z analizy obu tekstów audiodeskrypcji już po pierwszym kon-
takcie z nimi, dotyczy przede wszystkim drobiazgowości. Jak wspomniano powyżej, 
opis dzieła Dziewczyna z mandoliną jest bardziej ogólny, bez wnikania w drob niejsze de-
tale. Globalnie ujmuje geometrię przedstawioną na tym kubistycznym dziele wymie-
niając po prostu figury tworzące temat płótna i jego tło. W opisie Panien z Avi gnon au-
diodeskryber20 chciał bardzo szczegółowo przedstawić poszczególne elementy malo-
widła i dokładnie precyzował nawet geometrię poszczególnych części ciała przedsta-
wionych kobiet. Takie zagłębianie się w szczegóły doprowadziło nie tylko do zwiększe -
nia objętości tekstu, ale także do zatarcia przejrzystości opisu.

Różny jest też sposób opisywania barw: w opisie anglojęzycznym globalnie scha rak -
te ryzowano dominujące kolory, natomiast w audiodeskrypcji polskiej poza nakreśle-
niem kolorystyki obrazu w trzecim zdaniu („Barwną powierzchnię tła wypełnia błękit,
szarość, biel”) wracano do kolorów przy poszczególnych elementach opisu, np.: czar-
ne źrenice, biały trójkąt, brązowe ogonki [owoców], brązowa płaszczyzna itd.

W opisie Dziewczyny z mandoliną jeden akapit, o czym też już była mowa powyżej,
poświęcono sposobowi, w jaki Picasso podjął temat, tzn. patrzył na nagą postać i inter-
pretował poszczególne części ciała jako figury geometryczne. Audiodeskrypcja Panien 
z Avignon nie zdradza, co było inspiracją malarza, a jedynie w ostatniej części, tzw. „cie-
kawostkach”, słuchający dowiaduje się, że obecny kształt obrazu był jedynie etapem prób.

WNIOSKI 

Przedstawiona analiza nie wyczerpuje tematu. Stanowi jedynie próbę zaznaczenia kon-
tekstów i aspektów, na które warto zwracać uwagę przy analizowaniu kolejnych audio-
deskrypcji. Można jednak słusznie stwierdzić, że audiodeskrypcja redagowana przez
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20 Osoby zajmujące się pisaniem tekstów audiodeskrypcji nazywa się audiodesryberami albo audiode-
skryptorami. Obecnie oba pojęcia funkcjonują równorzędnie. Dyskusja z udziałem językoznawców dostępna
jest na stronie: http://www.audiodeskrypcja.org.pl/index.php/fundacja-audiodeskrypcja-definicje/ 81-audio -
deskryp tor-czy-audiodeskryber [dostęp: 28 czerwca 2013].
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polskojęzycznych autorów, choć realizuje takie same główne postulaty, np. nazywać
kolory i nie interpretować, jest nieco inna niż zagraniczna.

Ciekawe wydaje się sprawdzenie, czy pozostałe dostępne opisy są kształtowane po-
dobnie jak opis Dziewczyny z mandoliną, czy równie drobiazgowo jest w nich oma-
wiana perspektywa przy jednoczesnej oszczędności opisu kolorów21. Zważywszy na
fakt, że analizowanie materiału anglojęzycznego nie stanowiło tematu niniejszego teks-
tu, zagadnienie to pozostawia się bez szerszego komentarza, z zaznaczeniem, że warto
przyjrzeć się mu uważniej w osobnym artykule.

Konkludując można pokusić się o stwierdzenie, że rozwój audiodeskrypcji daje sze-
rokie pole badawcze poczynając od lingwistyki takich tekstów, poprzez ich odbiór (oraz
preferencje konstrukcji językowych czy tłumaczenia terminów występujących w kon-
kretnej dziedzinie, np. architekturze) wśród potencjalnych odbiorców, a skończywszy
na porównaniach opisów różnojęzycznych oraz uruchomieniu różnych kontekstów czy
to literackich, czy psychologicznych22. 

Poszerzanie horyzontów audiodeskrypcji może zaowocować nie tylko wielością
publikowanych tekstów, ale także zrodzeniem się nowych obszarów badawczych, po-
jęć i gałęzi nauki. Specyfika tych badań polega na tym, że nie powiodą się, jeśli nie będą
weryfikowane przez kontakt z osobami niewidomymi i niedowidzącymi. Kon sek wen -
cje takich badań niosą wielostronne korzyści, aktywizują bowiem niepełnosprawnych
wzrokowo, uwrażliwiają na ich potrzeby osoby pełnosprawne23. W przyszło ści mogą za-
owocować tym, że będzie powstawało więej pomocy szkolnych dla uczniów z ośrodków
opiekuńczo-wychowawczych dla niewidomych, a audiodeskrypcja z okazyjnego luksusu
stanie się normą.
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SUMMARY

Similarities and differences in polish and foreign audio description in painting. In base of comparis-
son ad Pablo Picasso’s paintings Girls with Avignon and Girl with mandolin

K e y w o r d s: painting, blind people, audio description.

This article is about audio description in painting. It shows similarities and differences between audio de-
scription Girls with Avignon in polish and Girl with mandolin in English, both painted by Pablo Picasso.
Especially noted of details, interpretation and speaking of colors and shapes. This text can inspire to lead
next research.




